
 
 
 
 
Utrecht, 22 juni 2017 

 

Input ten behoeve van verkiezingsprogramma  
 

 
Samen naar een Rookvrije Generatie 
 

Uw partij kan ook op lokaal niveau bijdragen aan een gezonde start voor kinderen door met uw 
gemeente aan te sluiten bij de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’.  
 
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, samenwerkend binnen de Alliantie 
Nederland Rookvrij, zetten zich in voor het laten opgroeien van een Rookvrije Generatie1. Deze 
beweging streeft naar een maatschappij waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien en worden 
beschermd tegen de verleiding om te gaan roken. En waarin rokers die willen stoppen met roken, 
de ondersteuning krijgen die nodig is om van hun verslaving af te komen.  

 
In Nederland rookt 23% van de bevolking. Roken is de belangrijkst oorzaak van ziekte en sterfte. 
Jaarlijks overlijden 19.000 mensen aan de gevolgen van roken en enkele duizenden aan de gevolgen 
van meeroken. Het aantal rokers is hoger onder laagopgeleiden. Daarnaast weten we dat roken in de 
nabijheid van kinderen een nadelig effect heeft op hen. Kinderen van rokende ouders hebben vaak 
een minder goede longfunctie en meer kans op middenoorontstekingen. Veel van deze kinderen gaan 
op latere leeftijd bovendien zelf roken. Nog steeds beginnen iedere week honderden kinderen met 
dagelijks roken. Als jongeren eenmaal zijn begonnen met roken is het al snel geen keuze meer, maar 
een verslaving waar moeilijk vanaf te komen is: we weten dat 80% van de rokers wil stoppen. Nicotine 
is even verslavend als heroïne en cocaïne. Hoe jonger wordt begonnen met roken, hoe ernstiger de 
verslaving. Daarom is het belangrijk om de verleidingen van tabak uit de omgeving van kinderen weg 
te houden. 
 
Samen op weg… 
De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds hebben het initiatief genomen tot de 
beweging ‘op weg naar de Rookvrije Generatie’. Inmiddels hebben bijna 80 andere partijen zoals GGD 
GHOR Nederland, koepelorganisaties van artsen (KNMG), huisartsen (NHG) en kinderartsen (NVK), 
kinderopvangcentra, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten de handen 
ineengeslagen om de jeugd te beschermen tegen tabak2.  
 
Op lokaal niveau gebeurt al veel. Diverse grote gemeenten hebben zich inmiddels gecommitteerd aan 
de Rookvrije Generatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam, die bezig is met de 
uitvoering van een nota tabaksontmoedigingsbeleid, gebaseerd op de Rookvrije Generatie. In 
Groningen heeft de gemeente de handen ineengeslagen met diverse maatschappelijke organisaties 
(FC Groningen, de Hanzehogeschool, het Martini Ziekenhuis, de Rijksuniversiteit Groningen, het 
UMCG, Verslavingszorg Noord Nederland, SKSG Kinderopvang en Menzis) om samen vorm te geven 
aan de ambitie dat kinderen in de stad Groningen rookvrij moeten kunnen opgroeien. Een ander 
voorbeeld is de gemeente Nijmegen, waar de gemeenteraad unaniem heeft besloten dat alle 
speeltuinen rookvrij worden.   
 
U kunt met uw gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de Rookvrije Generatie door: 

 De Rookvrije Generatie als uitgangspunt te nemen van tabaksontmoediging en dit op te 
nemen in de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid.  

                                                           
1 http://www.rookvrijegeneratie.nl/#1  
2 Een overzicht de partijen die zijn aangesloten bij de beweging is te vinden op: http://www.rookvrijegeneratie.nl/zij-zijn-op-weg 
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 Rookvrije leefomgevingen voor kinderen te creëren of partijen hiertoe te stimuleren. Te 
denken valt aan schoolpleinen, speeltuinen en sportverenigingen. U kunt het goede voorbeeld 
geven door ook gemeentegebouwen volledig rookvrij te maken. 

 Zorgprofessionals stimuleren hun maatschappelijke rol te pakken en mensen te helpen om te 
stoppen met roken.  Zorgprofessionals hebben veel contact met uw inwoners en weten vaak 
goed wie rookt. Met goed voorlichtingsmateriaal kunt u de handen ineenslaan en mensen van 
het roken afhelpen.  

 Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals – van verloskundige tot 
jeugdarts – slaan daarvoor de handen ineen. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start. 
Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij 
blijven. Vraag bijvoorbeeld een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) het 
wachtkamerfilmpje ‘roken en zwangerschap’ te laten zien. 

 Het eigen risico voor stoppen met roken in de gemeentepolis kwijt te schelden. Effectieve 
stoppen met rokenmethoden worden vergoed door de basisverzekering, maar vallen wel 
onder het eigen risico. Indien er geen kosten zitten aan stoppen met roken doen meer mensen 
een stoppoging met effectieve ondersteuning en is men daardoor vaker succesvol in het 
stoppen. Juist voor mensen uit de lager sociaaleconomische klassen is stoppen met roken 
belangrijk en vormt het eigen risico een drempel in gebruik te maken van goede 
ondersteuning. 

 
Een effectief tabaksontmoedigingsbeleid is een goede manier om de inwoners van uw gemeente 
gezonder te maken, de ziektelast te beperken en het verschil in gezondheid tussen lager en hoger 
opgeleiden te verkleinen. 
 
Wij hopen dat ook uw gemeente mee op weg gaat om een Rookvrije Generatie te realiseren. Uw partij 
kan, als een eerste stap, een bijdrage leveren door, in navolging van de landelijke fractie, uw steun uit 
te spreken voor de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ en een passage hierover op te 
nemen in uw verkiezingsprogramma. Samen kunnen we stap voor stap mogelijk maken dat de 
volgende generatie kan opgroeien zonder blootstelling aan tabaksrook en aan de verleiding om te gaan 
roken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Alliantie Nederland Rookvrij,  

drs. F. Italianer   drs. M.T. Rudolphie MBA   M. Rutgers M.Sc 

 

 

 

Algemeen Directeur  Algemeen directeur       Directeur 

Hartstichting       KWF Kankerbestrijding    Longfonds 

 
 
De Alliantie Nederland Rookvrij is een samenwerkingsverband tussen zo’n 80 partijen uit onder meer 
de zorg-, sport- en onderwijssector, die samen op weg zijn naar een Rookvrije Generatie. 

 
  


